ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2018 թվականի մարտի 7-ի թիվ 1-1 որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀՔՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/6
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
կարիքների համար Տեղեկատվական ցանցի տեղադրման, սպասարկման և համակարգչային ցանցի
կառուցման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/6 ծածկագրով
գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի
վերաբերյալ 07.03.2018թ. ստացված հարցադրումների վերաբերյալ տրամադրված պարզաբանումները`
Հարցադրում N 1
Խնդրում եմ պարզաբանել քանի համակարգիչ, սերվեր (ֆիզիկապես/վիրտուալ) նաև պարզաբանեք
թե ինչ սերվեր (ֆունկցիաները), ցանցային սարքավորում (switch, router, printer …) կա ցանցում:
Պարզաբանում N 1
Սերվեր- 7 Հատ,
Freebasd – 1 հատ ( router, proxy server, url filtering)
Server 2088 R2 -4 հատ (Domain Controler, File Sharing, System Center, Wsus,)
Server 2012R2 -1 Հատ (Mdaemon mail server)
VMware ESXI – 1 Հատ (server 2012, backup)
Համակարգիչ – 135 , որից 20 հատը գտնվում է Սարյան 22 հասեցում,
Cisco catalyst -2 հատ
Microtic router -2 հատ
D-link DES-1024A -10 հատ
Ցանցային բազմաֆունկցիոնալ տպիչ – 6
Հարցադրում N 2
Ապահովված են արդյոք սարքավորումները հոսանքի անխափան սնուցման սարքերով (UPS):
Պարզաբանում N 2
Ապահովված են:
Հարցադրում N 3
Արդյոք ինտերնետ հասանելիությունը իրականացվում է 1-ից ավել պրովայդերի կողմից:
Պարզաբանում N 3
Միայն 1 պրովայդեր է:
Հարցադրում N 4
Ինչպիսի հակավիրուսային ծրագրային ապահովում է գործարկվում:
Պարզաբանում N 4
Symantec endpoint Protection 14
Հարցադրում N 5
Ցանցում համատեղ օգտագործման ծրագրերի սպասարկում, խնդրում եմ նշել թէ ինչ ծրագրերի
մասին է խոսքը:
Պարզաբանում N 5
1. ցանցային Տպիչների ծրագրային սպասարկում
2. File Sharing հասանելիության բաշխում
3. Ցանցային սկաներների ծրագրային սպասարկում

Հարցադրում N 6
Վերանորոգման համար պահեստամասերի ձեռքբերման ծախսերը որ կողմն է կրում
Պարզաբանում N 6
Վերանորոգումը կատարվում է առանց պահեստամասերի:
Հարցադրում N 7
Ներկայիս դրությամբ կա արդյոք վերանորոգման ենթակա տեխնիկա և եթե այո, ապա ինչ
քանակությամբ:
Պարզաբանում N 7
Խափանված համակարգիչ - 9 հատ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել
ՀՀՔՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/6 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Տաթևիկ Վասիլյանին:
Հեռախոս՝ 011621821
Էլեկտրոնային փոստ՝ tender2@minurban.am
ՀՀՔՊԿ-ԳՀԾՁԲ-18/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

